
INTISARI 

STUDI PERBANDINGAN METODE BAR CHART DENGAN METODE LINE OF 
BALANCE ( LoB ) DALAM PENJADWALAN KEGIATAN PEMBANGUNAN 
PERUMAHAN (STUDI KASUS DI PERUMAHAN BUKIT SEMARANG BARU), Agus 
Setianto, MTS 03.1.0028, Maret 2004, Konsentrasi Manajemen Konstruksi, Program Studi Magister 
Teknik Sipil, Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Dalam industri konstruksi, dikenal banyak metode - metode scheduling yang digunakan, diantara 
metode scheduling untuk penjadwalan pekerjaan yang berulang adalah Metode Bar Chart dan 
Metode Line of Balance ( LoB ). Dengan latar belakang adanya metode penjadwalan untuk 
pekerjaan berulang, dimana para pengelola proyek konstruksi khususnya untuk pembangunan 
perumahan menggunakan metode penjadwalan yang umum digunakan dilapangan seperti Metode 
Bar Chart, sedangkan untuk penjadwalan kegiatan berulang yang jarang digunakan atau diterapkan 
dilapangan adalah Metode Line of Balance (LoB) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan penggunaan Metode Bar Chart dengan Metode 
Line of Balance ( LoB ) sebagai metode penjadwalan kegiatan yang berulang dalam pembangunan 
perumahan. 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data schedule yang berasal dari 
pengelola proyek perumahan yang berupa schedule pembangunan 12 unit rumah type 45/120 untuk 
Jatisari Indah dan pembangunan 10 unit rumah type 45/120 untuk Taman Bunga pada perumahan 
Bukit Semarang Baru, Semarang. 

Sementara itu, penggunaan pada Metode Line of Balance dalam penjadwalan kegiatan perumahan 
dapat mengetahui hambatan atau gangguan yang terjadi tiap kegiatan pada diagram Line of Balance 
secara langsung dan dapat mengetahui kelompok kerja pada tiap kegiatan, sedangkan pada Metode 
Bar Chart tidak dapat mengetahui hambatan atau gangguan tiap kegiatan secara langsung kecuali 
pada pelaksanaan tiap kegiatan dilapangan dan tidak dapat mengetahui kelompok kerja tiap kegiatan 
tetapi jumlah tenaga kerja tetap diperhatikan dalam penjadwalan kegiatan dengan Metode Bar 
Chart, sehingga dari hasil perbandingan pada kedua metode tersebut maka penulis menyimpulkan 
bahwa tidak adanya hasil penggunaan perbandingan Metode Bar Chart dengan Metode Line of 
Balance yang menonjol atau prinsipel pada penjadwalan kegiatan pembangunan perumahan. 
Hal itu tergantung pada pengelola jasa konstruksi maupun pihak - pihak yang terkait agar dapat 
menerapkan dan memilih metode penjadwalan kegiatan yang sesuai dengan proyek masing-masing, 
sehingga mampu meningkatkan pengendalian waktu dalam pelaksanaan proyek. 
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